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Da	Dorte	Dahlin	 begyndte	 sine	 studier	 på	 Kunstakademiet	 i	
København	 i	 slutningen	 af	 70´erne	 viste	 der	 sig	 allerede	
tydelige	tegn	i	sol	og	måne	på,	at	modernitetens	kultur,	som	
resultat	 af	 medieteknologiernes	 udbredelse,	 undergik	
voldsomme	 forandringer.	 En	 ny	 generaRon	 af	 kunstnere	
indså,	 at	 den	 hasRghed,	 hvormed	 de	 moderne	 sRlarter	 og	
eksperimenter	 afløste	hinanden	og	bestandigt	 overskred	 sig	
selv,	 svarede	 påfaldende	 Rl	 kommunikaRonens	 hasRghed	 i	
det	 postmoderne	 informaRonssamfund,	 der	 eTerhånden	
havde	 udhulet	 eller	 slået	 bunden	 ud	 af	 den	 moderne	 Rds	
a l tomfaUende ,	 v i s i onære	 fo r k l a r i n g smode l l e r.	
FremRdsprojekternes	kapløb	var	ved	at	være	forbi.	
	 	 Man	 stod	 overfor	 en	 labyrinRsk	 og	 uoverskuelig	 samRd,	
hvori	 gamle	 sondringer	 mellem	 det	 virkelige	 og	 det	 blot	
medieskabte,	 mellem	 originalitet	 og	 reprodukRon,	 ikke	
længere	 kunne	 opretholdes.	 Den	 nyhedssøgende	 og	
fremRdsorienterede	 avantgardetanke	 var	 som	 sådan	
assimileret	 i	 den	 brede	 informaRonsstrøm,	 hvis	 troløshed	
over	 for	 patenterede,	 ideologiske	 Sandheder	 bag	 om	
billederne	 viste	 sig	 langt	 mere	 svimlende	 og	 radikal	 end	
avantgardismen	selv.	

	 	 Tilliden	Rl	 kunstens	 frigørende,	afslørende	eller	oplysende	
funkRon	 smuldrede.	 Og	 hermed	 ideen	 om	 kunstnerens	
engagement	 i	 den	 poliRske	 debat	 samt	 kravet	 om	 den	
kunstneriske	 handlings	 sociale	 relevans,	 alt	 sammen	 i	
erkendelse	 af,	 at	 avantgardetanken	 ikke	 blot	 havde	 vundet	
almindelig	 anerkendelse,	 men	 ligefrem	 blev	 imødeset	 af	
kunsRnsRtuRonerne	og	de	uendeligt	tolerante	medier.	
		Unge	kunstnere	måUe	i	begyndelsen	af	80´erne	omdefinere	
deres	 sociale	 og	 kulturelle	 sRlling.	Man	 betegnede	 den	 nye	
tendens	som	en	”transavantgarde”,	hvis	store	fortrin	frem	for	
avantgardismen	 var	 dens	 løsrivelse	 fra	 fremskridtets	
retlinede	 RdsperspekRv.	 Hvilket	 igen	 medførte	 en	 ny	
ansvarlighed	 over	 for	 billedet	 og	 over	 for	 kunstværket	 i	 sig	
selv,	 snarere	 end	 over	 for	 et	 repræsentaRonelt	 indhold.	
Billedets	 bandlysning	 var	 ophævet,	 ja,	 billedet	 var	 fra	 nu	 af	
sandsynligvis	det	eneste	tænkelige.	

For	 mange	 kunstnere	 og	 intellektuelle	 op	 igennem	 vort	
århundrede	 havde	 der	 været	 grund	 Rl	 at	 mistænkeliggøre	
grænser	 i	 almindelighed,	 og	 derfor	 kunstværket	 i	
særdeleshed.	 Værket	 var	 ensbetydende	med	 sRlstand,	med	
borgerlig	musealisering.	Tænk	blot	på	Fluxus	kunsten	og	dens	
opgør	 med	 rammen,	 soklen,	 muren,	 galleriet	 o.s.v.	 I	
modsætning	herRl	var	firsergeneraRonens	kunstnere	optaget	
af	grænsedragningen,	om	end	deUe	 i	 starten	betød,	at	man	
med	 skamløs	 nihilisme	 kunne	 Rlpasse	 kunstværket	 ethvert	
formål,	 mime	 en	 hvilken	 som	 helst	 hensigt,	 simulere	 alle	
givne	udtryksformer.	Grænser	var	uomgængelige,	men	lå	ikke	
nødvendigvis	 dér,	 hvor	 man	 Rdligere	 havde	 forventet	 at	
møde	dem.	
	 	 Kunstværket	 var	 frem	 for	 alt	 kunstgjort	 værk,	 det	 var	 et	
simulacrum,	som	de	gamle	laRnere	sagde,	og	herpå	beroede	
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dets	 styrke.	 Eller	 med	 filosoffen	 Mario	 Perniola:	 ”Den	
tomhed,	der	Rl	alle	sider	omgiver	simulacret,	er	netop	hvad	
der	gør	det	påskønnelsesværdigt.”	Værket	var	hverken	bærer	
af	løTerige,	poliRske	budskaber	eller	af	kunstnersubjekRvitet.	
Netop	 derfor	 fik	 resten	 lov	 Rl	 at	 flyde,	 historierne,	
henvisningerne,	 moRverne,	 sRlen	 og	 udtrykket.	 –	 Tegnene	
florerede	 som	 i	 et	 delirium.	 Kunsten	 var	 blevet	 ”vild”.	Med	
Rden.	

TID	OG	LATTER	
Dorte	 Dahlin	 studerede	 på	 billedhuggeren	 Hein	 Heinsens	
skole,	 hvor	 debaUen	 om	 denne	 Rngenes	 postmoderne	
Rlstand	 var	 mest	 ophedet.	 Inden	 for	 disse	 rammer,	 som	
langbra	 afstedkom	 gruppefællesskabets	 samdrægRghed,	
udvikledes	der	indsigter	i	de	nye,	fælles	vilkår	for	skabelse	af	
kunstværker,	man	nu	stod	overfor.	
	 	 Sammen	 med	 andre	 kunstnere	 fra	 den	 legendariske	
udsRlling	 ”Kniven	 på	 hovedet”	 i	 1982	 tog	 hun	 afsæt	 i	
maleriet,	i	maleriet	som	plaborm,	som	scene,	som	slagmark.	
Her	gjaldt	det	i	første	række	om	at	finde	en	posiRon	imellem	
et	genrebevidst	maleri,	der	tog	denne	kategori	alvorligt,	og	så	
de	 foregående	 års	 konceptuelt	 tænkende	 kunst	 og	 dens	
arbejde	med	betydningsdannelser	hinsides	individet,	hinsides	
psykologien.	 Og	 Rl	 den	 ende	 behøvedes	 en	 strategi,	 som	
nægtede	 billedet	 af	 fundere	 sig	 enten	 på	 en	 social,	
beskuerorienteret	 udadvendthed	 eller	 på	 foresRllingen	 om	
det	 autenRske	 udtryk.	 Humoren,	 billedvitsen,	 var	 en	 oplagt	
komponent	i	deUe	spil.	

I	en	kort	programtekst	uden	program	fra	1983	skriver	Dorte	
Dahlin	 om	 sine	 malerier:	 ”Billedernes	 tegnkarakter	 er	
Rllempet	 en	 TV-æsteRk,	 billedernes	 fysiske	 udstrækning	

Rllempet	 insRtuRonerne,	 billedernes	 indhold	 Rllempet	 det	
enkelte	individ.”	
	 	 Disse	 ironisk	 Rlpasningsvenlige	 malerier	 kan	 være	
overdrevent	private,	 langt	over	 i	 det	 gådefulde,	 og	 samRdig	
demonstraRvt	 stereotype,	 overfladiske	 og	 gennemskuelige.	
De	 to	 Rng	 udelukkede	 ikke	 hinanden.	 TværRmod,	 for	
herimellem	ligger	nemlig	 	”tegnkarakteren”.	Denne	maleriets	
sproglige	 og	 emblemaRske	 side	 gør	 det	 på	 samme	 Rd	
kodificeret	og	betydningsmæssigt	fleksibelt.	
	 	 Det	 betjener	 sig	 af	 velkendte,	 forhåndenværende	
elementer,	viger	ikke	Rlbage	for	hverdagslivets	trivialiteter,	ja,	
end	 ikke	 for	 insRtuRonens	 trivialiteter,	 men	 finder	 netop	
inden	 for	 disse	 vilkårlige	 rammer	 et	 standpunkt,	 en	
mellemRlstand,	hvorfra	der	 kan	udvikles	besynderligt	 skæve	
tegnforhold	 og	 kombinaRoner,	 og	 hvorfra	 kroppens	 kaoRsk-
private	 erindringer	 kan	 sammenfleUes	 med	 TV-mediets	
hurRge	og	reproducerbare	tegn,	flydende	tegn.	
		Vi	ser	det	i	tre	Rdlige	billeder.	Først	i	Buesky'en	(fig.	8),	som	
daterer	 sig	 fra	 1981,	 et	 kvadraRsk	 storformatmaleri	 af	 et	
nærmest	 signalagRgt	 Rlsnit.	 På	 den	 tynde,	 gråblå	 baggrund	
fremtræder	 den	 kobberfarvede,	 tydeligt	 sprayede	 kontur	 af	
en	bueskyUe,	nødtørTigt	markeret,	Rlstrækkeligt	Rl	at	en	vis	
idenRfikaRon	 er	 mulig,	 men	 alligevel	 løsrevet	 fra	 enhver	
historisk	sammenhæng.	Et	signal,	og	dog	et	uklart	sådant,	en	
form,	hvis	betydning	og	første	Rlskyndelse	er	trukket	Rlbage,	
helt	ind	i	en	uRlgængelig	og	privat	sfære.	Tilbage	står	en	rest,	
et	fuldstændig	banalt	optrukket	omrids	af	en	figur,	ikke	uden	
ornamentalt	 præg,	 men	 i	 øvrigt,	 måske	 bortset	 fra	 den	
øverste,	gule	del	af	buen,	bloUet	for	tradiRonelle	”maleriske”	
egenskaber.	
	 	 Overse	 dog	 ikke	 den	 altafgørende	 detalje:	 omtrent	midt	 i	
billedet	 en	 lille	 bueskyUe	 i	 silhuet,	 nøjagRgt	 magen	 Rl	 den	
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store,	 som	 var	 den	 dennes	 fyldning,	 gengivet	 i	 anden	
målestok,	 et	 ”indhold”	 skalaforskudt	 fra	 sin	 ”form”.	 Heri,	 i	
deUe	 forhold,	 genvinder	 billedet	 sin	 betydning,	 der	 nu	
hverken	 er	 privat	 eller	 socialt	 beRnget.	 Den	 arRkuleres	 i	
værket,	på	værkets	beRngelser.	Et	forhold	mellem	to	figurer,	
to	størrelser,	er	etableret,	et	rum	er	bygget	op,	og	et	stykke	
Rd	dermed	afsat.	Men	det	er	 et	uvist	 rum,	et	dobbelt	 rum.	
Dorte	 Dahlin	 vender	 oTe	 Rlbage	 Rl	 disse	 minimale	 og	 dog	
vitale	 forskydninger,	 som	 her	 i	 begyndelsen	 finder	 sted	
imellem	tomme,	vilkårlige	tegn.	

I	 det	 store	 Ostebillede	 fra	 1982	 (fig.	 10)	 er	 det	 ikke	 blot	
skalaforskydningen,	men	 især	 kontrasten	 figurerne	 imellem,	
der	 udgør	 den	 maleriske	 ”vits”.	 Ud	 over	 at	 være	 en	 slags	
parodi	 på	 det	 avantgardisRske	 værk,	 der	 prøver	 at	 undgå	
insRtuRonens	 greb	 ved	 at	 gøre	 sig	 uspiseligt	 og	 ikke	 desto	
mindre	samRdig	udgøre	kunstnerens	sure	levebrød,	er	det	en	
absurd	 kobling	 af	 genstande	 fra	 forskellige	 domæner,	 den	
lyseblå	ballerina	og	en	stor,	emmende	ost	med	huller	og	rød	
skorpe.	 Figurerne	 er	 malet	 med	 en	 klodset	 pensel,	 navnlig	
osten,	 hvis	 kejtede	 fremtoning	 står	 i	 et	 misforhold	 Rl	 den	
kvanRtaRve	 værdi	 og	 centrale	 placering,	 den	 Rldels	 på	
lærredet.	
	 	Ballerinaen	og	osten	som	allegori	over	den	hemmelige	pagt	
mellem	 kunst,	 konsum	 og	 overskridelse?	 Javist,	 men	
ligeledes,	 som	 i	bueskyUen,	et	maleri	 i	 to	 tempi:	 teknisk	og	
indholdsmæssigt	flygRgt,	næsten	 forsvindende,	men	 formelt	
langsomt,	udstrakt	og	rummeligt.	
						Fra	samme	år	stammer	det	meget	mindre	maleri	Én,	hvis	
hoved	eksploderer	(fig.	11).		
Personen	på	billedet	hviler	roligt	sin	ene	arm	på	en	bordkant.	
Den	 anden	 er	 løTet,	 idet	 den	 spejlvendte	 hånd	 samRdigt	

signalerer	 noget	 med	 tommel-	 og	 pegefinger,	 omtrent	
ligesom	 når	man	 i	 tegnsprog	 indikerer,	 at	 noget	 er	 perfekt.	
Kroppen	 er	 således	 i	 fuldstændig	 ro,	 alt	 mens	 hovedet	
eksploderer	som	en	vulkan	af	 lyse	farver,	der	med	en	hurRg	
bevægelse	er	strøget	tværs	over	billedfladen.	To	hasRgheder	
er	 altså	 Rl	 stede	 inden	 for	 eet	 og	 samme	 værk,	 een	 og	
samme	 krop.	 To	 Rder	 eksisterer	 side	 om	 side	 og	 danner	
billedets	umulige	struktur.	

Dorte	Dahlin	 havde	 allerede	 anslået	 et	 tempo	 i	 Rtlen	Rl	 sin	
første	separatudsRlling,	”Schnelleben	–	Lokal	orkan”,	i	det	nu	
hedengangne	 Galleri	 A-Gruppen.	 UdsRllingen,	 der	 i	
åbningsperioden,	 udover	 flere	 andre	 programsaUe	
arrangementer,	bøde	på	digtoplæsninger	af	Michael	Strunge,	
Claus	 Carstensen	 og	 Søren	 Ulrik	 Thomsen,	 gav	 umiddelbart	
det	indtryk,	at	der	var	tale	om	et	rent	overbud.	Væggene	i	de	
små	 kælderrum	 var	 dækkede	 med	 store,	 skræddersyede	
malerier	 –	 heriblandt	 acRon	 painRng-parafrasen	 Pollock	 i	
Rævesaksen	(Snow?me)	(fig.	9).	Et	enkelt	lå	endda	på	gulvet.		
	 	MoRvisk	baserede	disse	løsagRge	malerier	sig	på	mere	eller	
mindre	 gennemskuelige	 associaRonsrækker.	 Lærrederne	 var	
scener	 for	 usorterede	 indfald,	 som	 var	 de	 udført	 af	 en	
bevidstløst	kværnende	tegnmaskine,	der	sammenkædede	de	
involverede	 billedelementer	 i	 en,	 netop,	 lokal	 og	 derfor	
næsten	 meningsløs	 syntaks.	 Ud	 over	 at	 ”Schnelleben”	 i	 sig	
selv	 var	 en	 slags	 kulturbegivenhed,	 så	 lod	 udsRllingen	 altså	
malerierne	 fremstå	 som	 begivenheder,	 som	 små	
tegnkonsumerende	 udbrud,	 hvori	 informaRoner	 mistede	
værdi	øjeblikket	eTer,	de	var	blevet	udsendt.	
	 	 Man	 skal	 imidlerRd	 endelig	 ikke	 forveksle	 Dorte	 Dahlins	
”hurRgliv”	 med	 en	 eller	 anden	 utopisk,	 situaRonisRsk	
provokaRon.	 Selv	 om	 værkerne	 måske	 kan	 hævdes	 at	
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manifestere	 et	 ”frihedens	 rige	 her	 og	nu”,	 som	Erik	Werner	
Petersen	formulerede	det	i	sin	katalogtekst,	så	er	de	frem	for	
alt	 kendetegnet	 ved	 et	 fuldstændigt	 akald	 på	 den	 idé	 om	
frigørende	samfundsomstyrtelse,	som	stadigvæk	var	udbredt	
blandt	kunstnere	 i	de	 forgangne	årRer:	det	var	 ikke	en	 total	
eller	 global,	 men	 en	 ”lokal	 orkan”,	 og	 denne	 besynderlige	
underRtel	 stod	 netop	 at	 læse	 på	 kældergalleriets	 Rl	
lejligheden	 sortmalede	 vinduer.	 ”Lokal	 orkan”	 betød,	 at	
vildskaben	 var	 begrænset;	 at	 den	 accelererende	 hasRghed	
ikke	 var	 målreUet,	 men	 derimod	 fanget	 i	 et	 lukket,	
selvopfyldende	kredsløb;	at	dynamikken	ikke	pegede	ud	over	
øjeblikket.	 Men	 det	 indebar	 også,	 at	 det	 var	 i	 værket,	 i	
maleriet	selv	–	ikke	i	det	sociale	rum	–	at	tankens	og	penslens	
energi	fremover	måUe	lægges.	

ERINDRINGSFORSKYDNINGER	
Maleriet	 var	 vendt	 Rlbage	 på	 den	 danske	 og	 internaRonale	
kunstscene	 eTer	 adskillige	 år	 ude	 i	 kulden.	 Men	 der	 var	
langbra	 tale	 om	 en	 uskyldig	 og	 problemfri	 renæssance.	
Erfaringer	fra	60`erne	og	70`erne	havde	så	at	sige	umuliggjort	
maleriet	 som	 subjekRvt	 udtryk.	 Minimalismen	 havde	
fremhævet	dets	rent	fysisk-rumlige	karakter	og	måUe	i	sidste	
instans	helt	afskaffe	det	Rl	fordel	for	industrielt	fremsRllede,	
anonyme	 objekter;	 konceptkunsten	 havde	 for	 sin	 del	 peget	
på	 kunstens	 sprogligt-strukturelle	 aspekt	 og	 hævdede,	 at	
farvens	og	stregens	ubestemmelighed	Rlslørede	det	 faktum,	
at	maleriet	Rl	syvende	og	sidst	var	en	kulturel	størrelse.	
		Der	var	–	og	er	–	groT	sagt	to	måder,	hvorpå	der	igen	kunne	
–	 og	 kan	 –	 males	 uden	 at	 denne	 i	 grunden	 anR-maleriske	
erfaring	 helt	 forflygRges.	 På	 den	 ene	 side	 befinder	 sig	 de	
kunstnere,	som	tømmer	og	afpersonaliserer	maleriets	gestus,	
idet	de	arbejder	i	eventuelt	hasRgt	udførte	serier.	For	disse	vil		
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det	 enkelte	 værk	 som	 sådant	 have	 forholdsvis	 ringe	 værdi	 i	
sammenligning	med	selve	den	processuelle	fremdriT,	serien	
som	helhed	måUe	indeholde	og	som	konstant	åbner	maleriet	
mod	det	rum,	hvori	det	er	ophængt.		
	 	På	den	anden	side	findes	de	mere	værkorienterede	malere.	
Hos	 disse	 –	 som	 Dorte	 Dahlin	 så	 afgjort	 hører	 Rl	 –	 er	 det	
tværRmod	 værkets	 lukkethed,	 der	 er	 interessant	 og	
afgørende:	hvem	siger	f.eks.,	at	en	utydelig	zone	i	billedet,	en	
farvens	 vibraRon	 eller	 et	 skred	 i	 konturen	 overhovedet	 skal	
tolkes	som	et	emoRonelt	udtryk?	Hvorfor	ikke	se	skredet	som	
en	 faseovergang	mellem	 to	 former,	mellem	 to	 dimensioner,	
eller	 som	 en	 orden,	 der	 er	 ved	 at	 briste?	 Og	 hvorfor	 ikke	
betragte	vibraRonen	som	et	symptom	på	maleriets	overskud	
af	 stof?	 Det	 enkelte	 værks	 æsteRske	 gyldighed	 aqænger	
måske	 lige	 præcis	 af	 dets	 evne	Rl	 at	 samle	 sig	 om	 sådanne	
overveje lser	 uden	 ukoncentreret	 ske len	 R l	 det	
omkringliggende	 rum.	 For	 Dorte	 Dahlin,	 i	 hvert	 fald,	 bæres	
maleriets	 udtryk	 helt	 og	 holdent	 af	 dets	 eget	 rum	 og	 dets	
egen	form.	

I	 maleriet	 Sphinx	 fra	 1983	 (fig.	 14)	 aner	 man	 en	 første	
bevægelse	 væk	 fra	 de	 Rdlige	 maleriers	 hastværk.	
Penselarbejdet	har	stadigvæk	noget	skyndsomt	og	kejtet	over	
sig,	 men	 den	 tegneserieagRge,	 figuraRve	 banalitet	 fra	
hurRglivsbillederne	er	forsvundet.	Det	er,	som	om	maleriet,	i	
stedet	 for	 som	 før	 at	 rive	 billedvitser	 og	 historier	 af	 sig,	
Rlbageholder	informaRoner	om	de	fra	nu	af	åbne	og	helt	løse	
figurers	 beskaffenhed:	 den	 sorte	 streg	 kunne	 lige	 så	 godt	
være	 omridset	 af	 et	 fabeldyr,	 som	 det	 kunne	 være	 et	 løst	
skitseret	 skaUekort.	 Den	 spæUede	 og	 rumligt	 tvetydige	
baggrund	synes	at	æde	sig	ind	på	figurerne	som	en	snigende	
glemsel,	der	får	perspekRv	og	skala	Rl	at	forvitre.		

Og	dermed	ændres	også	Rdsdimensionen.	Maleriet	er	blevet	
langsommere,	trægere;	det	er	begyndt	at	tage	Rd.	
	 	I	midbirserne	arbejder	Dorte	Dahlin	videre	med	afsæt	i	det	
billedkunstneriske	 værk	 som	 en	 på	 een	 og	 samme	 gang	
overfladisk,	 næsten	 uigennemtrængelig	 og	 dog	 sammensat	
rumlig	 enhed.	 TV-æsteRkken	 og	 det	 overophedede	
tegnforbrug	 lægger	hun	nu	definiRvt	bag	 sig,	men	opholder	
sig	ikke	desto	mindre	stadig	ved	det	centrale	spørgsmål:	hvad	
er	 det,	 der	 er	 Rlbage,	 når	 de	 kulturelle	 informaRoner	 har	
udtømt	sig	selv?	
			Over	for	denne	udfordring	står	landskabsmaleriet	–	eller	et	
landskabslignende	maleri	 –	 for	 Dorte	 Dahlin	 som	 en	 farbar	
vej,	 der	 åbner	 for	 en	 arRkulaRon	 af	 forholdet	 mellem	 den	
sanselige	 flade	 og	 det	 hulrum,	 fraværet	 af	 kommunikaRon	
skaber,	den	negaRve	 form,	der	bremser	maleriet	og	gør	det	
trægt.	
	 	 Intet	 sted	 er	 deUe	 tydeligere	 end	 i	 hovedværket	
Mnemosyne	 (Erindringens	 Gudinde)	 fra	 1984	 (fig.	 18).	
Farveregisteret	er	næsten	grafisk,	og	det	vil	nok	ikke	være	for	
meget	at	påstå,	at	maleriets	mest	gennemtrængende	figur	er	
posiRv-negaRv-formen.	 Ligesom	 i	 Sphinx	 forekommer	
forskellige	 rum	 at	 at	 ætse	 sig	 ind	 i	 hinanden,	 men	
besynderligt	 nok	 uden	 at	 deUe	 resulterer	 i	 en	 dynamisk	
kamp.	 I	 den	 forstand	 er	 der	 ingen	 fortælling	 og	 ingen	
psykologi	på	færde.	
	 	 	 Mnemosyne	 er	 tværRmod	 præget	 af	 en	 mærkbar	
langsomhed,	en	art	uendeligt	udstrakt	og	tøvende	flyden,	der	
gør	dets	Rd	geologisk	snarere	end	kulturel.	 I	billedets	midte	
toner	 en	 tung	 silhuet	 frem	 bag	 et	 forhæng	 af	 sejt	 silende,	
sølvhvide	spor.	Og	afstanden	er	Rlsyneladende	uoversRgelig:	
den	sorte	figur	 ligger	således	sammen	med	de	andre,	mørkt	
asfalterede	zoner	sernt	fra	den	sølverne	forgrund,	og	alene		
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kontrasten	afstedkommer	en	drasRsk	dybdevirkning.	
	 	 	Ved	nærmere	betragtning	 springer	 to	 forhold	 imidlerRd	 i	
øjnene:	 for	 det	 første	 virker	 silhueUen	 som	 en	 alt	 for	 stor	
figur	 Rl	 deUe	 lærred.	 Den	 leder	 tankerne	 hen	 på	 en	maske	
eller	 en	 skikkelse	 med	 spids	 hæUe	 og	 hævet	 skulder,	 der	
trænger	sig	helt	 frem	 i	 forgrunden	som	for	at	kigge	ud	over	
maleriets	 forreste	kant;	 for	det	andet	går	både	de	sølvhvide	
løbespor	 og	 den	 sorte	 figur	 ud	 over	 lærredet,	 ud	 på	
trærammen,	 hvorved	 afstanden	 pludselig	 kollapser,	 og	
rummet	 bliver	 ultratyndt.	 Det	 forbliver	 derfor	 usikkert,	 om	
skikkelsen	 ligge	 på	 fladen	 eller	 om	 den	 fakRsk	 åbner	 et	
uendelig	 dybt	 rum	 som	en	 slugt	 i	maleriet.	Det	 viser	 sig	 da	
også,	 at	 løbesporene	er	 lige	 så	meget	 foran,	 som	de	er	bag	
ved	 den.	 Og	 hvad	 er	 da	 den	 sorte	 figur,	 hvis	 ikke	 netop	 en	
skygge	 af	 noget,	 der	 for	 længst	 er	 forsvundet,	 en	 form	 for	
eTerbillede,	som	er	blevet	hængende	trods	Rdens	flyden?	
	 	 	På	den	måde	er	det	her	lykkedes	for	Dorte	Dahlin	at	skabe	
et	maleri,	hvis	sanselige	og	overordentlig	materielle	nærvær	
kan	finde	sted,	fordi	noget	andet	er	faldet	ud,	er	fraværende.	
Og	måske	bærer	deUe	maleri	spor	af	et	sorgarbejde,	med	et	
udtryk	 fra	 psykoanalysen,	 det	 vil	 sige	 af	 et	 forsøg	 på	 at	

generindre	 en	 første	 årsag	 Rl	 en	 nuværende	 lidelse,	 men	
arbejdet	tager	form	omkring	et	foruroligende	sort	hul,	der	på	
samme	 Rd	 indeholder	 alt	 for	 megen	 og	 alt	 for	 lidt	
informaRon,	er	for	tæt	på	og	for	langt	væk,	Rl	nogensinde	at	
kunne	 inddrives.	 Således	 omgiver	 erindringens	 gudinde	 sig	
med	glemsel	Rl	alle	sider.	

Mnemosyne	saUe	en	masse	i	gang.	I	en	serie	”skulpturhuller”	
arbejdede	Dorte	Dahlin	 videre	med	den	negaRve	 form,	 idet	
hun	 malede	 forduTende	 eller	 forsvundne	 figurer	
balancerende	 på	 skulptursokler.	 Disse	 nedblændede	 og	
underRden	 lysomkransede	 silhueUer	 –	 lige	 så	 flygRge,	 som	
marmoret	er	fast	–	kan	betragtes	som	drillende	udæskninger	
af	 den	 klassiske	 billedhuggerkunst,	 der	 jo	 alRd	må	 forholde	
sig	Rl	tyngdekraTen	og	materialets	fysiske	udstrækning.	
			Igen	handlede	det	om	at	undersøge	en	form	for	fravær	ved	
at	vise	en	genstand,	der	ikke	er	Rl	stede.	Men	det	var	også	et	
spørgsmål	 om	 at	 få	 værket	 Rl	 at	 fastholde	 et	 spring,	 en	
overgang,	 fra	 eet	 rum	 Rl	 et	 andet,	 fra	 een	 Rlstand	 Rl	 en	
anden.		
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Fig.4 .PINKY SISTERS, 1982. Akryl og spray 
på lærred, 135 x 250 cm. Privateje.


Fig.5.ROMULUS & REMUS, 1982. 

Akryl spray på lærred,120x140 cm. 


Fig.2. STORMFULDE HØJDER, 1982. Akryl 
og voks på lærred. ARoS.


Fig.3 .JUGEND AGENT, 1991. 

Blyant, 29,5 x 42 cm. Privateje. 




Maleriet	 kunne	 således	 blive	 et	 sammentræf	 af	 de	 mest	
forskelligartede	 omstændigheder;	 det	 kunne	 være	 en	
enestående	 konstellaRon	 af	 normalt	 usammenlignelige	
forhold,	et	knudepunkt,	der	samler	alverdens	synspunkter	og	
lokale	indsigter	i	værkets	øjeblikkelige	struktur.	

ADSPREDTE	BLIKKE	
Under	 et	 seks	 måneders	 sRpendieophold	 i	 Hamborg	 i	
vinteren	 og	 forsommeren	 1985	 så	 Dorte	 Dahlin	 flere	 store	
udsRllinger	af	klassisk,	kinesisk	maleri,	som	ansporede	hende	
Rl	 at	 videreudvikle	 de	 rumproblemer,	 Mnemosyne	 havde	
rejst.	 Hos	 de	 gamle	 kinesiske	malere	 som	Wen	 Cheng-ming	
og	 Lo	 P`ing	 fandt	 hun	 et	 mulRperspekRvisk	 rum,	 der	 i	
modsætning	 Rl	 det	 tradiRonelle,	 vesteuropæiske	 var	
struktureret	omkring	en	mangfoldighed	af	blikretninger.	
	 	 	For	de	kinesiske	kunstnere	er	der	intet	Rl	hinder	for,	at	en	
figur	 på	 samme	 Rd	 befinder	 sig	 i	 billedets	 forgrund	 og	
baggrund.	 Heller	 ikke	 for	 at	 et	 billedelement	 samRdigt	
foresRller	 flere	 Rng	 af	 vidt	 forskellig	 størrelse	 og	 form:	 det,	
der	for	eet	blik	er	et	blad,	kan	vise	sig	at	være	et	bjerg	for	et	
andet	 og	 en	 sky	 for	 det	 tredje.	 Et	 sådant	 billede	 fremstår	
acentreret,	 fyldt	 med	 bogstavelig	 talt	 uoverskuelige	 og	
momentane	 skalaskiT.	 De	 kinesiske	 maleres	 billedrum	 var	
med	andre	ord	uendelig	mere	plasRsk	end	det	vestlige.	

	 	 	 Kollaps	 af	 astronomiske	 afstande;	 blikke,	 der	 krydses	 og	
spredes;	 Rdskollisioner;	 sammenfoldede	 og	 flydende	 rum:	
disse	komplekser	kom	Rl	at	optage	Dorte	Dahlin	i	de	følgende	
år,	 fra	 malerierne	 Edmund:	 Planeten	 (fig.20)	 og	 Edmund:	
Planeten	(fig.21)	med	deres	blanding	af	rumligt	tvetydige		
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Fig.6. DRACULA, 1988. Olie og asfalt på lærred, 100 x 205 cm. 

Privateje.


Fig.7. U.T., 1992. Blyant, 29,5 x 42 cm. Privateje.




tåges lør	 og	 k rysta l l inske	 ansatser,	 og	 f rem	 R l	
separatudsRllingen	 ”Mi	 Yüan	 –	 Tabt	 afstand”	 i	 1988.	 Herfra	
stammer	 et	 maleri	 som	 Santa	 Maria	 del	 Fiore	 (fig.1),	 der	
forener	 Mnemosynes	 langsomme	 og	 Rdsligt	 forhalede	
landskab	 med	 en	 formelt	 klar,	 strengt	 fokuseret	
fladekonstrukRon	med	 tydelig	 reference	 Rl	 en	 perspekRvisk	
billedopbygnings	 centrale	 forsvindingspunkt.	 Det	 således	
sammensaUe	 maleri	 omfaUer	 to	 uforenelige	 rumligheder,	
som	repræsenterer	to	lige	så	forskellige	Rdsligheder.	
	 	 	 I	 det	 aflange	 maleri	 Mi	 Yüan	 (fig.	 23)	 er	 to	 sidefløje	
udspændt	af	en	stram,	gul	diagonal,	der	løber	over	det	brede	
midterstykke.	 Men	 deUe	 spor,	 som	 udmåler	 afstanden	
mellem	 polerne,	 fungerer	 samRdig	 som	 et	 lyn,	 en	
forbindelseslinie,	en	motorvej.	Det	skærer	sig	tværs	igennem	
en	 flade,	 hvorpå	 man	 i	 samme	 perplekse	 øjekast	 ser	 et	
bjerglandskab	 og	 et	 ekstremt	 forstørret	 DNA-molekyle,	 og	
kobler	 de	 smalle	 fløje	 sammen	 i	 en	 begivenheds	 sansende	
sekund.	Fristes	man	i	den	anledning	Rl	at	drage	en	parallel	Rl	
den	amerikanske	maler	Barnet	Newmans	idé	om	det	sublime	
”nu”,	 så	 må	 man	 imidlerRd	 ikke	 overse,	 at	 Dorte	 Dahlins	
paradoksale	 ”tabt	 afstand”	 immervæk	 stadig	 er	 en	 afstand.	
Det	 sublimes	absoluUe	og	voldsomme	nærvær	 indfinder	 sig	
aldrig,	ligger	alRd	hinsides	værkets	grænse.	
	 	 	Men	hvis	 det	 rum,	 en	 ”tabt	 afstand”	 aTegner,	 ikke	 er	 et	
sublimt	og	formløst	rum,	hvad	er	det	da?	Selv	taler	hun	om,	
at	deUe	sammensaUe	rum	korresponderer	med	et	”adspredt	
blik”	 og	 er	 udtryk	 for	 en	 ”adspredt	 Rlstand”.	 Hermed	
hentydes	der	Rl	 en	 almen,	 nomadisk	bevidsthedsRlstand	og	
oplevelsesform	 i	 det	 postmoderne	 massemediesamfund,	
men	også	Rl	erkendelser	inden	for	nyere,	tværvidenskabelige	
discipliner,	 f.eks.	 kaosteori	 og	 fraktalgeometri,	 ifølge	 hvilke	
naturen	og	kulturen	kan	betragtes	som	en	uendelig	række	af	

små,	delvist	beskrivelige	systemer,	der	ikke	er	underkastet	en	
global	orden.	
	 	 	 Først	 og	 fremmest	 betegner	 adspredtheden	 dog	 en	
egenskab	 ved	 værkerne.	 Det	 forhold,	 at	 værket	 ikke	 samler	
alle	sine	dele	 i	en	overgribende	perspekRvisk	koncentraRon,	
men	derimod	alRd	sammenknyUer	sideordnede	perspekRver	
uden	 forsøg	 på	 syntese.	 Resultatet	 er	 et	 billedrum,	 som	
umuligt	 lader	 sig	 bemestre,	 hverken	 af	 malerens	 eller	
beskuerens	 blik,	 et	 Rl	 Rder	 svimlende,	 utydeligt	 og	 distræt	
rum,	der	ganske	vist	kun	kan	realiseres	i	værkets	unikke	–	og	i	
denne	 forstand	øjeblikkelige	 –	 struktur,	men	 som	 involverer	
blikket	i	sansningens	Rdskrævende	fortolkningsarbejde.	
	 	 	 I	 I	 forgot	 to	 remember	 to	 forget	 (fig.24)	 fasbryser	 de	
horisontale	 felter	 åbenlyst	 en	 generel	 adspredthed,	 idet	
punktvise	og	flydende	begivenheder,	dybe	og	flade	rum	o.s.v.	
paralleliseres.	Men	derRl	kommer,	at	hver	enkelt	billedzone	i	
sig	selv	er	ambivalent:	midterfeltet,	Rl	eksempel,	kan	på	nært	
hold	ses	som	et	vidtstrakt	og	tåget,	romanRsk	bjerglandskab,	
hvis	samRdige,	materielle	sejhed	holder	det	fast	på	billedets	
overflade,	hvor	det	straks	mister	sin	genkendelighed	og	bliver	
kaoRsk.	
	 	 	 I	 denne	 sammenvævning	 af	 blikke,	 standpunkter	 og	
billedordener	 ophæves	 ethvert	 fast	 synspunkt;	 øjet	 kastes	
konstant	ind	i	nye	baner,	ud	ad	nye	flugtlinier.	Og	paradokset	i	
Dorte	 Dahlins	 maleri	 ligger	 netop	 deri:	 at	 denne	 blikkets	
ustabile	mangfoldighed,	som	adskiller	og	spreder	i	stedet	for	
at	kontrollere	og	samle,	fakRsk	kun	er	mulig	i	kraT	af	værkets	
koncentrerede	enhed.	For	det	er,	når	det	kommer	Rl	stykket,	
en	inderlig	uromanRsk,	det	vil	sige	en	uorganisk,	enhed,	hun	
er	kommet	frem	Rl.		
			En	art	geometri.	
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SOM	EN	PÅFUGLEHALE	
ETer	 et	 par	 frugtbare	 projekter	 udført	 under	 fællesRtlen	
”SOUL”	 i	 samarbejde	med	 billedhuggeren	Mogens	Møller	 –	
(fig.35)	 en	 naturlig	 konsekvens	 af	 hendes	 interesse	 for	 det	
bløde,	 flerdimensionelle	 rum,	 der	 befinder	 sig	 i	 overgangen	
fra	 anden	 Rl	 tredje	 eller	 fra	 tredje	 Rl	 serde	 dimension	 –	
for lader	 Dorte	 Dahl in	 R l	 de ls	 formelen	 f ra	 de	
landskabslignende	 horisontbilleder.	 De	 fatale	 brud	 mellem	
ordener,	 som	 horisontlinierne	 dannede	 i	 billedstrukturen,	
bliver	dog	 ikke	af	den	grund	mindre.	Blot	 indsæUes	de	nu	 i	
sRgende	 grad	 som	 overraskende	 ”katastrofer”	 i	 et	
kompliceret	netværk	af	figuraRve	relaRoner.	
	 	 	 Judecca	 fra	1989	 (fig.30)	står	med	sin	plane,	monokrome	
overflade,	 der	 slår	 uformidlet	 over	 i	 en	 snæver	 sidefløjs	
gulbrune	 og	 uskarpe	 grund,	 på	 tærskelen	 Rl	 en	 plasRsk	
nyformulering	 af	 den	 tabte	 afstands	 rum.	 Umiddelbart	
inviterer	 den	 blå	 flade	 Rl	 en	 Yves	 Kleinsk	 fortabelse	 i	 en	
absolut	 og	 grænseløs	 meditaRon	 over	 den	 rene	 farves	
vekslen	 mellem	 konkret	 flade	 og	 uendelig	 dybde.	 Denne	
mulighed	foreligger	da	også	uden	tvivl	også.	Men	de	ligesom	
skeløjede	ovaler	midt	 i	billedet	griber	forstyrrende	ind	i	zen-
oplevelsen,	 både	 fordi	 de,	 hvor	 sRliserede	 de	 end	 er	 som	
huller	 eller	øjne,	 repræsenterer	 et	 komisk	 islæt,	 og	 fordi	 de	
synes	 at	 besvare	 beskuerens	 blik	 på	 en	 underlig	 ufokuseret	
måde,	 der	 eTerlader	 et	 forvirret	 snarer	 end	 et	 aklaret	
indtryk.	
	 	 	 Sidefløjen,	 derimod,	 er	 fra	 begyndelsen	 uren,	 næsten	
mudret,	 og	 Dorte	 Dahlin	 omtaler	 selv	 den	 noprede	 grund	
som	 ”dinosaurspor”.	 Til	 gengæld	 vises	 her	 som	modsvar	 Rl	
det	 blå	 parRs	 øjne	 en	 lille,	 oUekantet	 guldmedalje	 med	 et	
relief	 af	 den	 laurbærkronede	 middelalderdigter	 Dante	
Alighieri.	 Et	 historisk	 emblem	 og	 en	 lille	 struktur	 midt	 i	 en	

forhistorisk	 ursuppe	 –	 dog	 langbra	 midt	 på	 lærredet:	 Det	
centrerede	 univers	 fra	 Dantes	 digt	 ”Den	 guddommelige	
komedie”	 findes	 ikke	 længere.	 Men	 Dantes	 vision	 vender	
Dorte	Dahlin	bestandigt	Rlbage	Rl,	 ikke	mindst	Rl	billedet	af	
Judecca,	 Helvedeskredsenes	 midpunkt,	 hvori	 lys	 og	 mørke,	
indre	og	ydre,	uafladeligt	skiTer	side.	
	 	 	 Endnu	 en	 gang	 spring	 fra	 negaRv	 Rl	 posiRv,	 omkring	 en	
umulig	og	ufikserbar	midte.	

I	 1985	 udfører	 Dorte	 Dahlin	 maleriet	 Umulig	 Arkitektur	
(fig.15).	Det	ligner	ikke	nogle	af	de	Rng,	hun	i	øvrigt	arbejder	
med	på	deUe	Rdspunkt.	Billedet	har	et	konstrukRvt,	næsten	
50´er-agRgt	 præg,	 men	 er	 alligevel	 for	 løst	 og	 tyndt	 Rl	 at	
kunne	 holde	 et	 abstrakt	 geometrisk	 rum	 oprejst.	
Sammenføjningerne	 mellem	 farvefelterne	 er	 bløde,	 sine	
steder	 ligefrem	 udflydende,	 hvilket,	 sammen	 med	
højlysparRer	og	dybtliggende	skyggeområder,	medvirker	Rl	at	
opløse	fladens	konsistens.	
	 	 	Billedet	fik	 lov	at	 ligge	 i	dvale	 i	flere	år,	 indRl	hun	nu	 i	90
´erne	 igen	 er	 blevet	 i	 stand	 Rl	 at	 videreudvikle	 denne	
arkitektoniske	mærkværdighed.	
				
En	ny	 formkategori	 har	 nemlig	 i	mellemRden	 trængt	 sig	 på,	
der	Rllader	hende	at	sammentænke	alt	fra	Umulig	Arkitektur	
og	 Skulpturhul	 (fig.16	 og	 17)	 Rl	 Judecca	 og	 videre	 frem.	
Denne	kategori	–	Dorte	Dahlin	kalder	den	”gummigeometri”	
–	 udmærker	 sig,	 som	 navnet	 antyder,	 ved	 sin	 formmæssige	
blødhed,	men	i	øvrigt	også	ved	ikke	at	begrænse	sit	domæne	
Rl	 linier	 og	 former.	 ”Gummigeometrien”	 omfaUer	 såvel	
rummet	 som	 farvevalget,	 såvel	 lyset	 og	 skyggen	 som	
figuraRonen	og	skalaen.	Den	gør	det	slet	og	ret	muligt,	som	
led	 i	 een	 og	 samme	 geometri,	 at	 bearbejde	 maleriernes	
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flydende	 rum,	 bløde	 figurer,	 farvespring,	 overgange	mellem	
slappe	og	stramme	former,	sammenfald	mellem	forgrund	og	
baggrund,	 og	 alle	 de	 andre	 forhold,	 der	 spliUer	 og	 spreder	
blikket.	Og	at	denne	geometri	er	blød	vil	jo	netop	sige,	at	den	
ikke	 lægger	 sig	 fast	 på	 eet	 enkelt	 plan	 –	 som	 hos	
konstrukRvisterne	–	men	lige	præcis	bliver	en	geometri	for	de	
m e r e	 e l l e r	 m i n d r e	 k a o R s k e	 m e l l e m r um	 o g	
mellemdimensioner.	

	 	 	 ”Gummigeometrien”	er	vel	overhovedet	den,	der	knyUer	
de	seneste	såkaldte	”Pixi”-maleriers	naivt	udseende	og	fladt	
malede	 former	 sammen	 med	 Rlsyneladende	 mere	
skarpUegnede	 malerier	 som	 Dværg	 (fig.22)	 og	 Dejligheden	
(fig.28).	 Det	 lynagRge	 omslag	 fra	 sort	 Rl	 hvid	 i	 sidstnævnte	
billede	 afsæUer	 en	 kontrast,	 der	 er	 paradoksal,	 fordi	 et	
spindelvæv	 har	 dannet	 sig	 i	 den	 mellemliggende	 Rd	 og	
således	 relaRverer	 øjeblikket.	 Man	 kunne	 her	 tale	 om	 et	
”gummisekund”,	et	sekunds	evighed,	måske.		
	 	 	 På	 lignende	 vis	 presses	 i	 Pixi	 Botanicus	 (fig.33)	 flere	
uforenelige	 rum	 sammen.	 De	 to	 tulipaner,	 der	 umiddelbart	
fremstår	 i	naturlig	størrelse,	er	brutalt	omvendt	 i	en	næsten	
komplementær	kolorit,	mens	billedhalvdelene	kun	præges	af	
minimale	forskelle.	Ikke	blot	tvinges	beskuerens	to	øjne	altså	
i	hver	sin	retning,	så	at	sige,	 i	og	med	det	store	farvespring;	
de	skal	oven	i	købet	sanse	den	umærkelige	forskel	mellem	to	
omtrent	 idenRske	 tulipaner	 og	 to	 næsten	 ensfarvede	
billedhalvdele:	 store	 forskydninger	 er	 ikke	 længere	 Rl	 at	
skelne	 fra	 biUe	 små	 forandringer,	 og	 det	 er	 helt	 og	 holdent	
maleriets	 fortjeneste	 således	 at	 have	 fastholdt	 et	 næsten	
usynligt	rum	mellem	to	Rlstande,	en	slugt	for	sansningen,	der	
fører	blikket	fra	den	ene	ende	af	universet	Rl	den	anden.	
			Muliggjort	af	værkets	bløde	geometri.	

Dorte	 Dahlins	 værker	 er	 nøjagRg	 lige	 så	 bløde	 og	 præcise	 i	
opbygningen	som	et	spindelvæv.	Hvad	de	fanger	i	deres	net,	
er	ikke	alRd	noget,	der	ses	med	øjet,	i	det	mindste	ikke	med	
et	 enkelt	 øje	 alene,	 og	 det	 rum,	 de	 opbygger,	 er	 ikke	
repræsentaRonens	 rum.	 Hendes	 billeder	 sammenpoder	
brudstykker	 af	 ordener,	 som	 ellers	 befinder	 sig	 sernt	 fra	
hinanden	 i	 Rd	 og	 i	 rum;	 de	 præsenterer	 en	 samRdighed	 af	
mangfoldige	blikke	på	en	måde,	 som	kun	det	 lukkede,	 faste	
og	 dog	 uendeligt	 modtagelige	 netværk	 Rllader.	 Ved	 deres	
overmål	af	stof,	som	også	er	et	overmål	af	Rd	og	af	rum,	giver	
de	mere	end,	hvad	menneskets	øje	og	forstand	kan	opfaUe.	
	 	 	At	de	ikke	desto	mindre	fakRsk	kan	gribes	og	måske	endda	
begribes,	skyldes,	at	de	nok	opfører	sig	ligesom	menneskenes	
tænkende	kroppe:	de	har	ikke	bare	øjne	i	hovedet,	men	også	
eet	på	hver	finger	og	desuden	overalt	på	huden.		
Og	 kan	 vi	 kalde	 disse	 lærreder	 en	 slags	 huder,	 sådan	 som	
filosoffen	Michel	Serres	har	gjort	det	i	forbindelse	med	Pierre	
Bonnards	maleri,	 så	må	man,	som	han	sige:	”Deres	hud	ser,	
som	en	påfuglehale.”	
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Fig.8. BUESKYTTEN, 1981. Akryl og spray på finer, 250 x 250. 

Sorø Kunstmuseum.
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Fig.9. POLLOCK I RÆVESAKSEN (Snowtime), 1982. Akryl på lærred, 135 x 250 cm. 

ARoS.


Fig.10. OSTEBILLEDE, 1982. Olie og akryl på lærred, 135 x 250 cm. 

Privateje.
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Fig.11. ÈN HVIS HOVED EKSPLODERER, 1982. Akryl på lærred, 45 x 65 cm.

rivateje.


Fig.12. DOBBELTBJERG, 1982. Akryl på lærred, 151 x 190 cm. Privateje.
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Fig.13. VULKANUDBRUD, 1985. Olie på lærred, 120 x 160 cm. Privateje.
 Fig.14. SPHINX, 1983. Olie, akryl og asfalt på lærred, 250 x 250 cm.

Horsens Kunstmuseum.
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Fig.15. UMULIG ARKITEKTUR, 1985. Olie på lærred, 160 x 120 cm. Privateje.


Fig.16 SKULPTURHUL, 1985. Olie på 

lærred, 91 x 63 cm. Privateje.


Fig.16 SKULPTURHUL, 1985. Olie på 

lærred, 91 x 63 cm. Privateje.
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Fig.18. MNEMOSYNE (Erindringens gudinde), 1984. Asfalt og Aluminit på lærred, 147 x 310 cm.

ARoS.
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Fig.20. EDMUND: PLANETEN, 1986. Olie og asfalt på lærred, 160 x 180 cm.

SMK -Statens Museum for Kunst.


Fig.21. EDMUND: KANALEN, 1986. Olie, asfalt og Aluminit på lærred, 160 x 180 cm.

Privateje.
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Fig.23. MI YÜAN (Tabt afstand), 1988. Olie på lærred, 205 x 383. 

Sorø Kunstmuseum.


Fig.22. DVÆRG, 1991. Olie og akryl på lærred, 48 x 98 cm. 

Privateje.
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Fig.Detalje af fig. 24.


Fig.24. I FORGOT TO REMEMBER TO FORGET, 1988. Olie på lærred, 245 x 205.

SMK - Statens Museum for Kunst.
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Fig.25. DOBBELTAGENT, 1991. Olie på lærred, 70 x 140 cm. Hjørring Kommune.


Fig.26. ARKADIEN, 1991. Olie på lærred, 48 x 98 cm. Privateje.


Fig.28. DEJLIGHEDEN, 1991. Akryl på lærred, 48 x 98 cm. Privateje.


Fig.27. MILDE AGENTER, 1991. Akryl på lærred, 48 x 98 cm. Privateje.




20

Fig.29. MAD MARBLE, 1991. Olie på lærred, 217 x 310 cm. Hjørring Kommune.
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Fig.30. JUDECCA, 1989. Olie på lærred, 205 x 383 cm. Københavns Universitet.
 Detalje af fig. 30.

Detalje af fig. 30.
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Fig.32. PIXI´s, 1991. Olie på lærred, 132, 198 cm. EU-Kommisionen, Bruxelles.


Fig.31. PIXI, 1991. Olie på lærred, 100 x 70 cm. Hjørring Kommune.
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Fig.33. PIXI BOTANICUS, 1991. Olie og akryl på lærred, 48 x 98 cm. 

HKH Prins Joachim og Prinsesse Alexandras samling.
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Fig 34. GOODEVENING, 1991.  Olie på lærred, 200 x 400 cm.  Ny Carlsbergfondet / Grenaa Gymnasium
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Fig 35. SOUL: HERMES, 1989. Olie på lærred og gips, 198 x 380 cm / 200 x Ø 100 cm. Samarbejde med Mogens Møller.

Egen samling.
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Fig.36. G.G. McLEAN, 1992. Olie og akryl på lærred, 100 x 205 cm. 
Privateje.



